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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BASOGINTZA-LANEN PLANGINTZA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0701 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Baso-tratamenduen kudeaketa. Iraupena 220 

Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren 
zehaztapena eta kontrol-metodoen aukeraketa (zeharkakoa 60 

Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta 
instalazioetan (zeharkakoa). 60 

Baso-suteen prebentzioa. 30 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko lanetan (zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0729_3 BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Basogintza-tratamenduak aztertzea eta horiek nola egin antolatu eta gainbegiratzea, baso-masak hobetzeko xedez. 

EI1.1 Lurzoruaren baso-tratamenduak aztertzea, ingurumenean izan ditzaketen inpaktu negatiboak azpimarratuz, eta beharrezko 
tratamendu-mota zehaztea.  
EI1.2 Lurgaina hobetzeko baso-tratamenduak azaltzea, etorkizuna duten enbor-oinak nahiz atera beharreko enbor-oinak hautatzeko 
erabilitako irizpideak zehaztuz. 
EI1.3 Bakantzeak eta inausketak egitean zutik geratzen den masaren eta ingurumenaren gaineko kalteak murrizteko teknikak zehaztea. 
EI1.4 Basobera bat tantaidi bihurtzeko teknikak eta prozedurak zehaztea.  
EI1.5 Artifizialki berritutako masak espezie autoktonoekin aberasteko prozesuetan kontuan izan behar diren alderdi kritikoak lotzea. 
EI1.6 Basoberritze-lanetan erabiltzen den aparatu, erreminta, material, lanabes, ekipamendu, makina edo baliabideetako bat 
aurkeztutakoan, hori identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak, piezak edo osagaiak adieraztea eta deskribatzea, eta 
dagokion mantentzea azaltzea. 
EI1.7 Basogintza-tratamendu desberdinen fase bakoitzerako komenigarrienak diren egindako lanaren neurketa-teknikak eta -prozedurak 
hautatzea. 
EI1.8 Basogintza-tratamenduetako lanetako lan-arriskuko egoera desberdinak aztertzea, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta 
segurtasun-plana interpretatuz.  
EI1.9 Basogintza-tratamenduen fase desberdinetan sor daitezkeen ingurumen-inpaktu negatiboak aztertzea, horiek minimizatzeko 
eta/edo zuzentzeko sistemak eta teknikak deskribatuz. 
EI1.10 Eragiketak egiten diren bitartean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana betetzen dela egiaztatzea.  
EI1.11 Egin beharreko lanen sekuentzia zehaztea. 
EI1.12 Egindako lanak gainbegiratzea eta beharrezkoa denean irtenbideak proposatzea. 

 
Edukiak 
1.  Baso-tratamenduak. 

o Basogintza: motak eta helburuak. 
o Baso-komunitatea. 
o Ingurumen-inpaktua: prebentzio- eta zuzenketa-neurriak.  
o Baso-tratamendurako lan-plan estrategikoa. 
o Baso-tratamenduetarako bitarteko egokiak.  
o Landaredia eskuzko baliabideekin eta baliabide mekaniko eta kimikoekin kontrolatzeko plana lantzea: azalatzeak, jorratzeak eta 

sastrakaz garbitzeak. 
o Baso-ezarpeneko prozesua. 
o Basobera baso garai bihurtzeko prozesua. 
o Baso-masako arbolen kategoriak. 
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o Klase soziologikoak. Espezie autoktonoak. 
o Masaren dentsitatea. 
o Hainbat baso-espezieren tolerantzia edo tenperamentua.  
o Produktibitatea. 

2.  Basogintza-tratamenduen antolaketa eta kontrola. 
o Motak:  

• Bakanduak eta bakanketak. 
• Inausketak. 
• Erreketa kontrolatuak.  
• Babes-estalkiak jartzea. 
• Banako itxiturak eta babesak. 
• Zurkaiztatzeak. 
• Herbizidak.  
• Ureztapenak.  
• Ongarritzeak.  
• Ondoztatzeak eta azpi-berritzeak. 

o Lan-teknikak eta laneko arriskuak prebenitzeko teknikak.  
o Erabilitako makinak eta ekipamenduak. Errendimenduak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa              
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